การบริการด้ านกฎหมาย




รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีปกครอง ฯลฯ
รับปรึ กษากฎหมาย ให้คาปรึ กษา แนะนาในการแก้ไขปั ญหาทางด้านกฎหมาย
รับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาท

รับว่าความคดีแพ่ง
เช่น คดีกยู้ มื เงิน คดีจา้ งทาของ คดีจานองค้ าประกัน คดีเกี่ยวกับสัญญา คดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ดิน
มรดก คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นต้น
รับว่าความคดีอาญา
เช่น คดีลกั ทรัพย์ คดีวงิ่ ราวทรัพย์ คดีฉอ้ โกง คดียกั ยอกทรัพย์ คดีชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดีรับของ
โจร โกงเจ้าหนี้ คดีฆ่าคนตาย คดีข่มขืนกระทาชาเรา คดีพรากผูเ้ ยาว์ คดีบุกรุ ก คดีขบั รถโดยประมาทเป็ นเหตุ
ทาให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม คดีแจ้งความเท็จ เบิก
ความเท็จ และคดียาเสพติดให้โทษ คดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็ นต้น
ค่ าบริการในการว่าความในศาลชั้นต้ น
1. คดีแพ่ง คดีไม่ มีข้อพิพาทหรือคดีไม่ มีทุนทรัพย์ เป็ นคดีที่มีการร้องขอฝ่ ายเดียว เพื่อใช้สิทธิทาง
กฎหมาย เช่น คดีร้องจัดการมรดก, คดีร้องขอทานิติกรรมแทนผูเ้ ยาว์ หรื อบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือน
ไร้ความสามารถ เป็ นต้น ค่าว่าความคิดขั้นต่าคดีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ กรณี มีการคัดค้านหรื อมีการต่อสู ้คดี ก็จะมีการตกลงกันอีกครั้ง
คดีมีข้อพิพาท หรื อคดีมีทุนทรัพย์ กรณี ที่ท่านเป็ นโจทก์ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดีดงั ต่อไปนี้
คดีทุนทรัพย์ (บาท)
ไม่เกิน 50,000
50,001ถึง100,000
100,001 ถึง 300,000
300,001 ถึง 500,000
500,001 ถึง 800,000
800,001 ถึง 1,000,000
1,000,001 ถึง 2,000,000
2,000,001 ถึง 3,000,000
3,000,001 บาทขึ้นไป

ค่ าบังคับคดี (บาท)
ขึ้นกับข้อตกลงเป็ นกรณี
10,000
12,000
14,000
15,000
17,000
18,000
19,000
ขึ้นกับข้อตกลงเป็ นกรณี

ค่ าวิชาชีพ (ร้ อยละ)
25
25
25
15
15
15
10
10
10

เงื่อนไขการดาเนินงาน
1. ท่านต้องชาระค่าฤชาธรรมเนียม(ค่าขึ้นศาล)และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนาส่ งคาคู่ความเองเป็ น
ค่าธรรมเนียมตามปกติของศาล (ตามใบเสร็ จรับเงิน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้





คดีมโนสาเร่ ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ไม่เกิน 300,000 บาท เสี ยค่าขึ้นศาลไม่เกิน 1,000 บาท
คดีมีแพ่งสามัญ ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ไม่เกิน 50 ล้านบาท เสี ยค่าขึ้นศาล ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000
บาท ส่ วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป เสี ยค่าขึ้นศาล ร้อยละ 0.1 บาท
ค่านาหมาย,ค่าประกาศหนังสื อพิมพ์ (ถ้ามี),ค่าพาหนะของพยานหมาย (ถ้ามี)เป็ นต้น

2. ท่านต้องชาระค่าวิชาชีพทนายความตามทุนทรัพย์ก่อนที่จะทาคาฟ้ องยืน่ ต่อศาล
3. ค่าบังคับคดี สานักงานฯ จะเรี ยกเก็บจากท่านต่อเมื่อมีการบังคับคดี หากไม่มีการบังคับคดีท่าน
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าบังคับคดี
4. กรณี ทนายความไปศาลต่างจังหวัด สานักงานฯ จะเรี ยกเก็บอัตราค่าเดินทางไปศาลในแต่ละครั้ง
ตามอัตราดังต่อไปนี้




ระยะทาง ไม่เกิน 300 กม. คิดค่าเดินทาง = 2,500 บาท
ระยะทาง 300 – 500 กม. คิดค่าเดินทาง = 4,500 บาท
ระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง = 6,500 บาท
***สาหรับในเขตกรุ งเทพมหานคร ท่านไม่ตอ้ งชาระค่าเดินทางในส่ วนนี้

หมายเหตุ ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าที่พกั , ค่าตัว๋ รถ/เครื่ องบินฯ ,ค่าน้ ามัน
รถยนต์, ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ทางราชการ หรื อเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็ จรับเงิน)
6. คดีนอกเหนื อจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะตกลงกันตามความยากง่ายของการดาเนินคดี
7. การว่าจ้างมีการทาสัญญาว่าจ้างว่าความทุกครั้ง เพื่อให้ท่านเกิดความมัน่ ใจในการจ้างทนายความ
กรณีทที่ ่านเป็ นจาเลยหรือจาเลยร่ วมในคดีแพ่ง
ในคดีที่มีการร้องสอดหรื อร้องคัดค้านให้เป็ นคดีมีขอ้ พิพาท คิดค่าว่าความ จานวน ตั้งแต่ 25,000
บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คดีทที่ ่ านถูกฟ้องเป็ นจาเลยในคดีแพ่ ง
ก.) คดีที่มีขอ้ พิพาทจากมูลละเมิด คิดค่าว่าความขั้นต่า ตั้งแต่ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ขึ้นไป
ข.) คดีที่มีขอ้ พิพาทจากนิติกรรมสัญญา คิดค่าว่าความขั้นต่า ตั้งแต่ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ขึ้นไป

2. คดีอาญา
2.1 กรณีทที่ ่านเป็ นโจทก์ หรือโจทก์ร่วม




คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์,ปล้นทรัพย์,ชิงทรัพย์,ฉ้อโกง,ยักยอกทรัพย์ เป็ นต้น
คดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่ างกาย เช่น ฆ่าคนตาย,ทาร้ายร่ างกาย เป็ นต้น
คดีความผิดเกี่ยวกับเอกสาร,ชื่อเสี ยง,คดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศ,ภาษีอากร
และอื่นๆ
***คิดค่าว่าความขั้นต่า ตั้งแต่ 40,000 บาท (สี่ หมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป
2.2 กรณีทที่ ่านเป็ นจาเลย







คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์,ปล้นทรัพย์,ชิงทรัพย์,ฉ้อโกง,ยักยอก เป็ นต้น
คดีความผิดเกี่ยวกับชีวติ และร่ างกาย เช่น ฆ่าคนตาย,พยายามฆ่า,ทาร้ายร่ างกาย เป็ นต้น
คดีความผิดเกี่ยวกับเอกสาร,ชื่อเสี ยง,คดีทรัพย์สินทางปั ญญา และอื่นๆ
คดีเกี่ยวกับภาษีอากร
คดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
***คิดค่าว่าความขั้นต่า ตั้งแต่ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป

หมายเหตุ
1. หากมีค่าฤชาธรรมเนียมศาล หรื อมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่านต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเอง (ตาม
ใบเสร็ จรับเงิน)
2. กรณี ทนายความเดินทางไปศาลต่างจังหวัด สานักงานฯ จะเรี ยกเก็บค่าเดินทางตามอัตราของ
สานักงานฯ
3. คดีนอกเหนื อจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะตกลงกันตามความยากง่ายของการดาเนินคดี
ค่ าบริการในการทาคดีในศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
1. หากคดีมีการอุทธรณ์ สานักงานฯ คิดค่าบริ การ ดังต่อไปนี้
1.1 ค่าทาคาฟ้ องอุทธรณ์ ขั้นต่าคดีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
1.2 ค่าทาคาแก้อุทธรณ์ ขั้นต่าคดีละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
2. หากคดีมีการฎีกา สานักงานฯ คิดค่าบริ การ ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าทาคาฟ้ องฎีกา ขั้นต่าคดีละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
2.2 ค่าทาคาแก้ฎีกา ขั้นต่าคดีละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)

หมายเหตุ หากท่านประสงค์จะให้ทนายความเดินทางไปพบ ณ ที่ทาการของท่าน หรื อที่อื่นใดตามที่ท่าน
กาหนด สานักงานฯ คิดค่าเดินทาง จานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล กรณี เดินทางไปต่างจังหวัด คิดค่าเดินทางตามอัตราที่สานักงานฯ กาหนด
การบริการแบบรายคดี และรายเดือน/รายปี
1. ค่ าบริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย (แบบรายคดี)
1.1 หากท่านประสงค์จะปรึ กษากฎหมายกับทนายความทางโทรศัพท์ ท่านต้องชาระค่าปรึ กษา
กฎหมาย ครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อครั้งไม่เกิน 1 ชัว่ โมง ถัดจากชัว่ โมงแรกขึ้นไป คิดค่า
ปรึ กษาชัว่ โมงละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
1.2 หากท่านประสงค์จะปรึ กษากฎหมายกับทนายความเป็ นการส่ วนตัวที่สานักงานฯ ท่านต้อง
ชาระค่าปรึ กษา ครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อครั้งไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 3 ขึ้นไป คิด
ชัว่ โมงละ 2,500 บาท (โดยนัดวันและเวลากับทนายความล่วงหน้า) ในเวลาทาการ ตั้งแต่วนั จันทร์ -ศุกร์ เวลา
09.00-17.00 น.
1.3 หากท่านประสงค์ให้ทนายความเดินทางไปให้คาปรึ กษากฎหมายที่สานักงาน,ห้าง ร้าน,ที่บา้ น
หรื อสานักงานของท่าน หรื อที่อื่นใด ตามที่ท่านนัดหมาย มีค่าบริ การดังนี้
ในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อเขตใกล้เคียง ท่านต้องชาระค่าปรึ กษา (รวมค่าเดินทาง) ครั้งละ 10,000
บาท ต่อครั้งไม่เกิน 2 ชัว่ โมง ตั้งแต่ชวั่ โมงที่ 3 ขึ้นไปคิดชัว่ โมงละ 5,000 บาท ในเวลาทาการ ตั้งแต่วนั
จันทร์ -ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
1.4 ขั้นตอนก่อนดาเนินงาน ท่านต้องชาระเงินค่ามัดจาล่วงหน้าก่อน 50 เปอร์เซ็นต์ ของยอดที่ตอ้ ง
ชาระ หรื อแล้วแต่ตกลงเป็ นรายกรณี ไป
1.5 หลังจากทนายความให้คาปรึ กษากฎหมายแก่ท่านแล้ว สานักงานฯ จะทารายงานเกี่ยวกับคดี
และข้อกฎหมาย จัดทาสาเนาไฟล์คาพิพากษาฎีกา (ถ้ามี)ให้แก่ท่านด้วย
1.6 หลังจากท่านได้ปรึ กษากฎหมายกับทนายความแล้ว หากท่านยังมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่ องที่
ปรึ กษา ท่านสามารถปรึ กษาเพิม่ เติมทางโทรศัพท์,อีเมล์,เว็บไซต์ ในแต่ละเรื่ องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ในเวลาทา
การ ตั้งแต่วนั จันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.)
1.7 หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้เป็ นทนายความว่าความแต่ละคดี สานักงานฯ คิดค่าบริ การตาม
ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง หรื อแต่ละคดีเป็ นรายกรณี ไป
2. ค่ าบริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย (แบบรายเดือน/รายปี )
2.1 ค่าจ้างที่ปรึ กษารายเดือน เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายปี ปี ละ 300,000
บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยท่านต้องชาระก่อนเริ่ มงาน (หากท่านยกเลิกสัญญาก่อนที่จะครบกาหนดเวลา

สานักงานฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินค่าจ้างให้ท่าน)
2.2 ท่านจะได้รับบริ การฟรี (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย) ในการติดตามเร่ งรัดหนี้สิน, สื บทรัพย์บงั คับคดี (รวม
ค่าตรวจสอบรู ปพรรณสัณฐาน, ค่ารับรองทะเบียนราษฎรลูกหนี้, ค่าคัดหนังสื อรับรองนิติบุคคลลูกหนี้ , ค่า
หนังสื อบอกกล่าวทวงถามลูกหนี้โดยทนายความ) จนกว่าท่านจะได้รับชาระเงินจากลูกหนี้หรื อจาเลย
2.3 ให้คาปรึ กษากฎหมายฟรี ทางโทรศัพท์,ทางอีเมล์,เว็บบอร์ด ในเวลาทาการ (วันจันทร์ -ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 น.)
2.4 หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้เป็ นทนายความว่าความแต่ละคดี หรื อแต่งทนายความเข้าต่อสู ้คดี
กับโจทก์ สานักงานฯ คิดค่าบริ การในอัตราพิเศษ (เหมาจ่าย) คดีละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ในแต่ละชั้นศาล
2.5 ให้คาปรึ กษากฎหมายกับทนายความเป็ นการส่ วนตัวที่สานักงานฯ แต่ละเรื่ องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
(โดยนัดวันและเวลากับทนายความล่วงหน้า)
2.6 หากท่านประสงค์ให้ทนายความเดินทางไปที่สานักงาน,ห้างร้าน,ที่บา้ นท่าน หรื อที่อื่นใดตามที่
ท่านนัดหมาย เพื่อปรึ กษากฎหมายเป็ นการส่ วนตัว สานักงานฯ คิดค่าปรึ กษาในราคาพิเศษ (รวมค่าเดินทาง)
เรื่ อง/คดีละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ต่างจังหวัด ท่านต้องชาระค่าเดินทาง ตามอัตราดังต่อไปนี้




ระยะทาง ไม่เกิน 300 กม. คิดค่าเดินทาง = 2,500 บาท
ระยะทาง 300 – 500 กม. คิดค่าเดินทาง = 3,000 บาท
ระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง = 4,000 บาท

หมายเหตุ ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าที่พกั , ค่าตัว๋ รถเดินทาง, ค่าน้ ามันรถยนต์,
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทางราชการหรื อเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็ จรับเงิน)
ผู้นาเสนอ : ทค.พิชัย โชติชัยพร หัวหน้ าสานักกฎหมายแอดวานซ์ ลอว์ (Advanced Law Office)
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โทรศัพท์/Line: 0862310999, อีเมล์ (E-mail) : Pichai0862310999@gmail.com

